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ESSCA och utbytesstudier i Paris 

Under hösten 2018 läste jag motsvarande KSMC51 och KSMC52- kurser vid ESSCA School of 

Management campus Paris. Jag var den första från mitt program att åka till detta campus då 

de kurser som egentligen krävs för tillgodoräknande inte fanns där. Jag läste 5 kurser och 

kommer att komplettera med en kurs på distans under våren. ESSCA hade jämfört med Lund 

och Campus Helsingborg en annorlunda approach till undervisning. Baserat på de kurserna 

jag tog, upplevde jag att ställda bredvid varandra så är: Lund mer akademiskt och teoretiskt, 

medan ESSCA lär ut via studentcentrerade klassrum med ett mer ”hands-on” 

lösningsorienterat sätt. Detta i form av case-uppgifter samt presentationer i grupp. Klasserna 

bestod av ca 30 elever vilket gav en annan relation mellan forskare och elever. Jag upplevde 

generellt sett att ESSCAs fokus i mångt och mycket ligger på att förbereda studenterna för 

arbetslivet och inte lika mycket på att utbilda akademiker. 

All utbildning skedde på engelska och lektionerna var obligatoriska. Missade man fler än två 

lektioner per kurs så resulterade det i avdrag från slutbetyget, såvida inte doktorsintyg 

kunde uppvisas. Examination varierade något beroende på kurs, men oftast skedde den 

löpande i form av muntliga redovisningar, inlämningar kontinuerligt under terminen och 

vissa kurser hade en större sluttentamen vid terminsslut. Två av kurserna hade också en 

midterm-tentamen.   

Mottagandet i Paris bestod av en två timmars introduktionsträff för utbytesstudenter, samt 

ett 30 minuters informationstillfälle för studenter vid ESSCA. Vid introduktionsträffen gick de 

igenom matnyttiga procedurer såsom logistik till och från skolan, sjukvård, akademiskt 

schema, bankfrågor, säkerhet etc. Vidare fanns det någon form av ”buddy-system”, men jag 

träffade aldrig min buddy. Över lag skulle jag säga att det finns en del utvecklings- och 

förbättringspotential för att välkomna samt integrera utbytesstudenter. Är man en social 

person som tar för sig och tar första steget så är det relativt enkelt att få franska vänner på 

ESSCA. De internationella koordinatorerna var mycket hjälpsamma då det uppstod 

frågetecken eller problem. 
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Skolan ligger i en finare förort, Boulogne-Billancourt, strax utanför Paris och man kan ta sig 

in till stan via metrolinje 10. Gällande boende så finns det dels ett par studentboenden samt 

lägenheter att hitta. De två studentboenden jag känner till är Sequana, nära skolan, samt 

Cité Universitaire, närmre stan. Jag bodde på Cité Universitaire som jag verkligen kan 

rekommendera för dig som vill träffa nya inspirerande människor och få ett sammanhang. 

Det är en privat park och bostadsområde för akademiker och forskare beläget i 14:e 

arrondissemanget. Boendet fungerar så att du söker till det svenska huset, och därefter 

placeras 50 % i svenska huset och 50 % i någon av de andra husen runt citén. Jag betalade 

runt 500 Euro och i det ingick städning av köket varje dag, rummet en gång i veckan samt 

byte av lakan varannan vecka. På området finns allt från bank, postkontor, ett 

informationskontor för studenter inom EU, gym, restaurang där du kan äta lunch för 3 euro 

och mycket andra aktiviteter. Paris är en fantastisk men relativt dyr stad att bo och leva i, 

vilket kan vara bra att vara förberedd på. Jag rekommenderar att man har pengar utöver 

CSN och Erasmus.  

Min termin i Paris har verkligen varit en once in a lifetime upplevelse vilken jag kommer titta 

tillbaka på med glädje. Jag har utvecklats både personligen och professionellt och minst sagt 

vidgat mina vyer. Att vara i en miljö med drivna och målmedvetna akademiker har inspirerat 

till vidare studier och alternativt en karriär utomlands. Som med allt annat blir det såklart 

vad man gör det till och vilken inställning man har. Jag rekommenderar verkligen att ge sig ut 

och socialisera sig, både med de franska och internationella studenterna.  

Om du eftersöker ett sammanhang utanför ESSCA kan jag även rekommendera att gå med i 

Erasmus Facebook-grupp för studenter i Paris, här postas olika evenemang och resor att 

delta vid. Att tillägga är att inte jämföra Frankrike för mycket med Sverige, det är ett annat 

land och ger dig mer om du kommer dit med en öppen attityd och en vilja att lära. Frankrike 

och Paris har verkligen sin charm! För de som vill upptäcka Frankrike så är det ganska enkelt 

att ta tåg och bussar inom landet. 
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Jag kan varmt rekommendera Dig att åka på utbytestermin eftersom det ger en chans att 

uppleva en annan kultur, lära sig nya saker om sig själv och andra samt få njuta av ett annat 

land. Jag tror egentligen inte att det spelar någon roll vart, att bara komma iväg kommer ge 

dig vänner för livet och en upplevelse du sent kommer glömma.  

Funderar du på att studera vid ESSCA i Paris, går det bra att ställa mer specifika frågor till mig 

personligen. Kontaktuppgifter får du via institutionens internationella koordinator.  

Lycka till! 

Amanda  

 

TIPS! 

• Sök till Maison de la Suede (Cité Universitaire). 

Intagning sker på våren och hösten.  

• Det finns bostadsbidrag, CAF.fr, att söka.  

För detta krävs det att man öppnar ett franskt bankkonto. 

• Vill du öppna bankkonto? Använd ESSCAs kontakt (BNP Paribas) – 10 min från skolan 

Det finns risk att man annars hamnar i en långdragen process med banktjänstemän som inte 

pratar engelska och som inte är så intresserade av att hjälpa till. 

• Institutioner och banker tar ofta minst flera veckor på sig samt kräver en del pappersarbete – 

se till att vara ute i god tid!  


